Όροι Διαγωνισμού NEF-NEF Homeware™
mood-board platform
1. Διαγωνισμός. Η NEF-NEF A.E., Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία, με έδρα στην
οδό Ντάλιας, Αρ.#5, στην περιοχή Αχαρναί, της Αττικής, Τ.Κ 13677, (περαιτέρω ο
«Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «NEF-NEF Homeware™ Mood
Board Platform» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του
διαδικτυακού τόπου «NEF-NEF.gr (GR)», http://www.nef-nef.gr/decor (περαιτέρω ο
«Διαδικτυακός Τόπος»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον
Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι
εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα πάσης φύσεως στελέχη, τα όργανα
διαχείρισης και οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού
με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους, στελέχη και όργανα διαχείρισης και οι σύζυγοι
αυτών, (γ) τα πάσης φύσεως στελέχη, τα όργανα διαχείρισης και οι εργαζόμενοι του
Ομίλου JNLeoussis+ (δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ)
εργαζόμενους, στελέχη και όργανα διαχείρισης και οι σύζυγοι αυτών.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται
το χρονικό διάστημα από τις 01/06/2020, ώρα 12:00 μ.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του
Διαγωνισμού»), έως και την 30/06/2020, ώρα 23:59 μ.μ. (περαιτέρω «Λήξη του
Διαγωνισμού»).
5. Εγγραφή στον Διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δια του
διαδικτυακού τόπου «NEF-NEF.gr (GR)», http://www.nef-nef.gr/decor (περαιτέρω ο
«Διαδικτυακός Τόπος»). Οι συμμετέχοντες προκειμένου να πάρουν μέρος στο
Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, να αποδεχθούν
τους όρους συμμετοχής και να υποβάλουν τα στοιχεία τους κάνοντας εγγραφή, είτε
μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στην πλατφόρμα του Facebook (Facebook
login) είτε μέσω εγγραφής τους με Ονοματεπώνυμο & την ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(E-mail login). Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά
οποιουδήποτε από τα προϊόντα που εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό,
χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο
Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω
στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε
συμμετοχής στον Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με
τον όρο 7 κατωτέρω. Σημειώνεται ότι επιτρέπονται οι πολλαπλές δημιουργίες, αλλά
για κάθε χρήστη θα προσμετράει μια (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό ανά Email ή
Facebook ID.
6. Δώρο. Τα Δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο» ή τα «Δώρα») που θα
κερδίσουν 5 τυχεροί μέσω τυχαίας κλήρωσης (lucky-draw) είναι τα εξής: από 1 τμχ. /
νικητή, από το ριχτάρι πολυθρόνας ORVILLE.
O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα
ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά του Δώρου.
Το Δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα
επιλογής του Δώρου που έχουν κερδίσει. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα ανταλλαγής των
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Δώρων με χρήματα, ή άλλα προϊόντα, ή πράγματα. Η αξία του Δώρου είναι
κυμαινόμενη.
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα
ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της τυχαίας κλήρωσης (lucky-draw). Η σχετική
κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 01/07/2020 μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, στα
γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας JNLeoussis+. Στην εν λόγω κλήρωση για την
ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον
Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί
έγκυρη συμμετοχή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5
ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης
τεχνικής επιρροής, ή εν γένει απάτης, ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή
τρίτου, και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του
χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του
Διαγωνισμού όπως αυτός έχει καθοριστεί στην παρ. 4 ως ανωτέρω.
8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των
νικητών του Διαγωνισμού (Ονοματεπώνυμα Νικητών) θα ανακοινωθούν στο
Διαδικτυακό Τόπο Σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook, οι δε νικητές θα
ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω
του Facebook ή/και μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομικού μηνύματος E-mail.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές
του Διαγωνισμού (5 νικητές) εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών
ημερών από την αποστολή σε αυτόν/αυτήν σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού
μηνύματος (μέσω Facebook & E-mail), ή κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού,
παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο
δεν επικοινωνήσει για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών
ή/και της ανωτέρας βίας) με τον Διοργανωτή, εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού
Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά
ανάδειξής του από την τυχαία κλήρωση (lucky-draw), κ.ο.κ.
9. Ευθύνη. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει
πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο
Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την
υποβοήθηση της πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους ή την παροχή διευκολύνσεων
σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας
επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις
τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο
Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντωνχρηστών εκ των άνω αιτιών. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για
οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο
σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα
περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία
περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των
προγραμματισμένων αναφερομένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν
φέρει καμία ευθύνη και οι Νικητές δε διατηρούν καμία απαίτηση ή αξίωση εναντίον
του. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε
νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για
οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα
ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης,
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των Δώρων.
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Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας
που έχει δώσει ο κάθε συμμετέχοντας, και τυχόν νικητής, στο Facebook ή μέσω της
εγγραφής του με Email, είναι καταχωρημένα λανθασμένα, ή αναληθή, και ως εκ
τούτου δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μαζί του, ή αυτή γίνει με καθυστέρηση,
πέρα από την προβλεπόμενη διάρκεια αναμονής για την επικοινωνία των νικητών με
τον Διοργανωτή (3 εργάσιμες ημέρες), καθώς και σε περίπτωση που ο νικητής για
οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκριθεί και δεν διεκδικήσει το Δώρο του, εντός της ως
άνω τεθείσας 3ήμερης προθεσμίας, ή για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται
ανωτέρω αυτός απωλέσει το δικαίωμά του να παραλάβει το Δώρο και αναδειχθεί
άλλος σε αντικατάστασή του. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να
ακυρώσει συμμετοχές, σε περίπτωση που συντρέχει λόγος αποκλεισμού κατά το άρθρο
3. Επίσης, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τροποποίηση των παρόντων
όρων, ή την ανάκληση της προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπως κατωτέρω εκτίθεται.
Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού οποιαδήποτε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να
υφίσταται και ο τελευταίος δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη έναντι των
συμμετεχόντων.
10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ως
ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο (www.nef-nef.gr/decor). Σε κάθε περίπτωση οι
συμμετέχοντες οφείλουν να καταφεύγουν στους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή για να
πληροφορούνται τυχόν τροποποιήσεις αυτών.
11. Προσωπικά Δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, επίθετο, και email) δηλώνονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, κατά τη διαδικασία εγγραφής
τους στον εν λόγω διαγωνισμό, και μόνο εφόσον εκείνοι το επιθυμούν και με δική τους
πρωτοβουλία, με σκοπό τη συμμετοχή τους στην κλήρωση για την ανάδειξη των 5
νικητών του διαγωνισμού και την απόδοση των προκαθορισμένων Δώρων σε αυτούς,
σύμφωνα με το Άρθρο 6. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
προσωπικών δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων, και είναι ενημερωμένα τα
λογισμικά και οι διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά
Δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια, αλλά και
μετά το πέρας του εν λόγω διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής, σε κάθε περίπτωση, ως έχει
δικαίωμα και οφείλει, θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων
ασφαλή, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση του παραπάνω
σκοπού (Διαγωνισμός), καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters), για όσο χρονικό διάστημα αυτό
επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν
από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό του Διοργανωτή (διαφημιστική JNLeoussis+), ενδέχεται να εμπλακούν
στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση Δώρου σε αυτόν. Οι
αποδέκτες θα έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα Προσωπικά Δεδομένα είναι
απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υπηρεσιών που
έχουν αναλάβει απέναντι στον Διοργανωτή.
Υπό την ισχύουσα νομοθεσία, εάν κι όπου τυχόν παρέχονται Προσωπικά Δεδομένα σε
τρίτα πρόσωπα, αυτό γίνεται με δεδομένο πως αυτά τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν,
ακολουθούν και συμμορφώνονται πλήρως, με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Ο κάθε συμμετέχων διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και
διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων του/της, καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της
συγκατάθεσής του/της για την επεξεργασία των προσωπικών του/της δεδομένων.
Επιπλέον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, οι Συμμετέχοντες έχουν το
δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και περιορισμού της επεξεργασίας των
Προσωπικών τους Δεδομένων, διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων που
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τηρούνται στο αρχείο της Εταιρείας, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των
δεδομένων τους, το/τα οποίο(-α) μπορεί να ασκήσουν αποστέλλοντας σχετικό
έγγραφο αίτημα στον Διοργανωτή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@nef-nef.gr
12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται
να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να τροποποιήσει τους παρόντες
όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των
ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας το ενδιαφερόμενο κοινό
σχετικά, μέσω του Διαδικτυακού Τόπου http://www.nef-nef.gr/decor (με ημερομηνία
ισχύος της ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής
ενημέρωσης).
13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό
δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο
μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
14. Πολιτική Cookies
Τι είναι τα cookies; Όπως συμβαίνει με σχεδόν όλους τους επαγγελματικούς
ιστότοπους, ο Διαδικτυακός Τόπος http://www.nef-nef.gr/decor χρησιμοποιεί
cookies, τα οποία είναι μικροσκοπικά αρχεία που λαμβάνονται στον υπολογιστή του
χρήστη για να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία. Εδώ περιγράφουμε ποιες
πληροφορίες συλλέγονται, πώς τις χρησιμοποιούμε και γιατί μερικές φορές
χρειαζόμαστε να αποθηκεύουμε αυτά τα “cookies”. Μοιραζόμαστε επίσης πώς
μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των cookies, ωστόσο αυτό μπορεί να
υποβαθμίσει την εμπειρία, ή να «σπάσει» τον κώδικα λειτουργίας της Διαδικτυακής
τοποθεσίας. Για πιο γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να
ανατρέξτε στο άρθρο της Wikipedia σχετικά με τα cookies HTTP.
Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για διάφορους λόγους,
όπως περιγράφεται παρακάτω. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν τυπικές
επιλογές για απενεργοποίηση των cookies χωρίς απενεργοποίηση άλλων λειτουργιών
του ιστότοπου και λειτουργιών των cookies που υπάρχουν στον συγκεκριμένο
ιστότοπο. Συνιστάται να αφήσετε όλα τα cookies ενεργά εάν δεν είστε σίγουροι εάν τα
χρειάζεστε ή όχι, ή εάν χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας που ήδη
χρησιμοποιείτε.
Απενεργοποίηση Cookies. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies
προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (browser settings)
- μπορείτε να ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησής σας για να
κάνετε αλλαγή στις ρυθμίσεις / εγκατάσταση cookies. Λάβετε υπόψη ότι η
απενεργοποίηση των cookies μέσω του browser σας, θα επηρεάσει τη λειτουργικότητά
του συγκεκριμένου αλλά και πολλών άλλων ιστότοπων που τυχόν επισκέπτεστε. Η
απενεργοποίηση των cookies οδηγεί επίσης στην απενεργοποίηση ορισμένων
λειτουργιών και δυνατοτήτων του κάθε ιστότοπου. Επομένως, συνιστάται να μην
απενεργοποιείτε τα cookies.
Τα cookies που θέτουμε. Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε εάν
είστε ήδη εγγεγραμμένος/-η και θα εμφανίζουν ορισμένες ειδοποιήσεις που ενδέχεται
να ισχύουν μόνο για τους εγγεγραμμένους ή τους μη εγγεγραμμένους χρήστες.
Cookies τρίτων. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε επίσης cookies που
παρέχονται από αξιόπιστα τρίτα μέρη. Η συγκεκριμένη ενότητα εξηγεί ποια cookies
τρίτων ενδέχεται να συναντηθούν μέσω αυτού του ιστότοπου. Αυτός ο ιστότοπος
χρησιμοποιεί το Google Analytics, το οποίο είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και
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αξιόπιστες λύσεις αναλυτικών στοιχείων ιστού για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε
πώς χρησιμοποιείτε τον συγκεκριμένο ιστότοπο και τους τρόπους που μπορούμε να
βελτιώσουμε την συνολική σας εμπειρία. Αυτά τα cookies μπορούν να παρακολουθούν
πράγματα όπως πόσος χρόνος που ξοδεύετε στον ιστότοπό μας και στις σελίδες που
επισκέπτεστε εντός αυτού, ώστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ενδιαφέρον
περιεχόμενο για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies της
Google Analytics, ανατρέξτε στην επίσημη σελίδα της Google Analytics. Πολλοί
συνεργάτες μας διαφημίζουν και τα cookies παρακολούθησης των συνεργατών μας,
μας επιτρέπουν απλώς να δούμε εάν οι χρήστες έχουν έρθει στον ιστότοπό μας μέσω
ενός από αυτούς τους ιστότοπους των συνεργατών μας, ώστε να μπορούμε να τους
πιστώσουμε σωστά και όπου πρέπει να επιτρέψουμε στους συνεργάτες μας να
παρέχουν τυχόν μπόνους που μπορούν να παρέχουν σε εσάς. Χρησιμοποιούμε επίσης
κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης ή / και προσθήκες σε αυτόν τον ιστότοπο που σας
επιτρέπουν να συνδεθείτε ή να κάνετε εγγραφή στο διαγωνισμό μας μέσα από τη
σελίδα σας στο επιλεγμένο κοινωνικό δίκτυο. Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης που
έχει επιλεγεί είναι το Facebook, και για αυτό έχουν τοποθετηθεί τα ανάλογα cookies
στον ιστότοπό μας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή μέσω του
προφίλ σας στον ιστότοπό μας ή για τη συνεισφορά του στα δεδομένα που διαθέτει για
τους διάφορους σκοπούς που περιγράφονται σύμφωνα με την ως άνω πολιτική
απορρήτου.
Περισσότερες πληροφορίες. Ελπίζουμε ότι τα παραπάνω ξεκαθαρίζουν τα δεδομένα
χρήσης των cookies και όπως αναφέρουμε προηγουμένως, εάν υπάρχει κάτι που δεν
είστε σίγουροι εάν το χρειάζεστε, ή συνήθως είναι ασφαλέστερο να αφήσετε
ενεργοποιημένα τα cookies σε περίπτωση που αλληλοεπιδρούν με ένα από τα
χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.
15. Αποδοχή των Όρων – Δήλωση Συναίνεσης.
(1) Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει
διαβάσει τους παρόντες όρους, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση αυτών και ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους, τους Αναλυτικούς Όρους Συμμετοχής, Πολιτικής
Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτικής Cookies.
(2) Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και
μελλοντική κατά των «Διοργανωτριών», των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών
εκπληρώσεώς τους αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των
όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.
(3) Ο Συμμετέχων ρητά παρέχει με τη συμμετοχή του τη συγκατάθεση του και
εξουσιοδότηση στις Διοργανώτριες για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των
αποτελεσμάτων της, μέσω διαδικτύου, σελίδων που διατηρεί ο Διοργανωτής σε
κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Viber, WhatsApp,
YouTube, κ.α.), ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου ή/και
ηλεκτρονικού τύπου, ώστε ο Διοργανωτής να μπορεί να χρησιμοποιήσει και να
δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, τυχόν
φωτογραφίες, φιλμ ή/και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για
διαφημιστικούς σκοπούς.
(4) Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη
συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε
αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τον Διοργανωτή για τον σκοπό της παρούσας
προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για
ενέργειες Marketing.
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